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ميذ
لتل

ح ا
سال

1 يتم في مرحلة تحليل البيانات القيام بـ .........................
د  إجراء مقابالت    ج  استخدام الكتب للبحث  ب تخزين البيانات  أ معالجة البيانات 

2 يكون المسئول عن المدونات .........................
د مجموعة من األشخاص  ج ال أحد  ب شخًصا واحًدا  أ شخصين 

3 نحصل على المعلومات بسرعة باستخدام .........................
د شبكة اإلنترنت   ج الماسح الضوئي  ب الرسائل المزعجة  أ العروض التقديمية 

4 أرسل لك صديقك بريًدا إلكترونيًّا مرفًقا معه ملف، يجب عليك .........................
ب االتصال والتأكد إذا كان هو من أرسل ذلك أ فتح الرسالة وتنزيل الملف 

د حجب صاحب الرسالة   ج مسح الرسالة 
5 مضمون المعلومات المنشورة على شبكة اإلنترنت يجب أن يكون .........................

د جديًدا تماًما    ج موثوًقا فيه  ب مبهًما  أ ضارًّا 
6 يعتمد المستخدمون في البحث خالل شبكات اإلنترنت على ......................... 

ب برنامج معالجة الكلمات  أ محركات بحث مخصصة لألطفال 
د المتصفحات   ج برنامج تقديم المواقع  

7 تحتوي على معلومات متاحة للتنزيل أو التوزيع في مختلف المواقع هي .........................
ب المقاالت المنشورة أ مواقع التواصل االجتماعي 
د محادثات الفيديو  ج الرسائل النصية 

8 أحد المصادر التي يمكنك استخدامها لجمع المعلومات .........................
د  المقابالت ج لغات البرمجة  ب نظام التشغيل  أ الروايات 

9 تشمل المعلومات الشخصية ......................... 
د اسمك المستعار ج أسماء األندية الرياضية  ب عنوان منزلك  أ اسم وزير الداخلية 

10 قضاء الكثير من الوقت في استخدام التكنولوجيا يؤدي إلى ......................... 
د الراحة ج النشاط  ب الكسل  أ السعادة 

11 إذا كنت تبحث عن جملة معينة ضع هذه الجملة .........................
ب قبل الرمز )-( أ ضمن عالمتي تنصيص " " 

د بعد الرمز )+(  ج ضمن عالمتي القوسين ) ( 
12 المرحلة األخيرة بعد تحليل البيانات هي .........................

د جمع البيانات  ج عرض البيانات  ب تخزين البيانات  أ معالجة البيانات 
13 طريقة تواصل تتم من خالل أحد التطبيقات باستخدام الكاميرا والميكروفون .........................

د  محادثات الفيديو ج الرسائل النصية  ب المدونات الرقمية  أ المقابالت 
14 يتسبب الضغط على روابط غير معروفة في .........................

ب ال شيء  أ وجود معلومات مهمة 
د غلق الجهاز  ج تنزيل فيروسات على جهازك بالخطأ  

15 الرمز الذي يضمن شمول البحث للكلمات أو الحروف التي تريدها في بحثك هو .........................
د  )   ( ج ) -(  ب " "  أ )+( 

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

١االختبار   
١٥
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٢االختبار   

1 تعتبر من المصادر الرقمية لجمع المعلومات ......................... 
د الوثائق  ج الصحف المطبوعة  ب المجالت العلمية المنشورة  أ  الكتب الورقية 

2 تصلك الرسائل المزعجة بكثرة عندما تشارك بياناتك الشخصية مع .........................
د أفراد عائلتك  ج مدير مدرستك  ب أشخاص مجهولين  أ أصدقائك المقربين  

3 أولى خطوات البحث على اإلنترنت هي .........................
ب استخدام مصطلحات البحث  أ مراجعة المعلومات 

د تدوين مصادر المعلومات ج تحديد المعلومات 
4 ستجد الفيروسات على جهازك في حالة .........................

ب تصفح المواقع المختلفة  أ تحميل ملفات صوتية وفيديوهات من موقع معروف 
د الضغط على روابط مجهولة    ج سماع الملفات الصوتية من على جهازك 

5 يتم جمع البيانات من مصادرمختلفة وأكثرها شيوًعا  .........................
د لوحة المفاتيح  ج الماسح الضوئي  ب برامج األلعاب  أ استطالعات الرأي 

6 إحدى طرق التواصل مع زمالئك أو أصدقائك ......................... 
د الرسائل النصية الفورية   ج مقاطع الفيديو  ب برامج األلعاب اإللكترونية  أ محرك البحث 

7 نحتاج عند البحث عن حرائق الغابات في أستراليا فقط، أن نقوم بكتابة .........................
ب حرائق الغابات  أ "حرائق الغابات" + أستراليا 
د غابات أستراليا ج "حرائق الغابات - أستراليا" 

8 وسيلة للتواصل وتبادل الرسائل بين أفراد العمل، هي ......................... 
د البريد اإللكتروني  ج برامج الراديو  ب برامج التليفزيون  أ استطالعات الرأي 

9 يجب علينا عند البحث على شبكة اإلنترنت اختيار متصفحات .........................
ب تحذرنا من المواقع والبرامج الضارة أ تسمح لكل البرامج بالتنزيل 

د تتيح االطالع على المعلومات الشخصية ج تتيح الدخول لكل المواقع   
10 المرحلة التي يتم فيها اكتشاف معلومات جديدة هي ......................... 

د تحليل البيانات  ج تخزين البيانات  ب عرض البيانات  أ جمع البيانات 
11 إحدى سلبيات أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .........................

ب قضاء وقت كثير دون حركة   أ التواصل مع األصدقاء حول العالم 
د معرفة الكثير من المعلومات   ج تحميل صور الستخدامها في بحث 

12 يفضل استخدام الرسم البياني ألنه .........................
ب يراجع البيانات أ أفضل وسيلة لجمع البيانات 
د يحلل البيانات  ج األسهل في قراءة النتائج 

13 أرسل صديق لك طلب صداقة على موقع تواصل اجتماعي، فيجب عليك .........................
د حذف طلب الصداقة  ج غلق الجهاز فوًرا  ب قبول الصداقة فوًرا   أ التأكد من هويته أوالً 

14 ُتستخدم شبكة اإلنترنت بشكل مباشر في .........................
د زراعة جوز الهند ج التواصل بين األفراد  ب شحن السلع  أ إنتاج البضائع 

15 الطريقة األكثر شيوًعا في مشاركة البيانات هي .........................
د محادثات الفيديو ج البريد اإللكتروني  ب المقابالت الشخصية  أ الرسائل النصية 

١٥اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:
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ميذ
لتل

ح ا
سال

1 وسيلة تواصل بين األفراد وتتميز بقلة التكلفة، هي .........................
د بريد عادي  ج رسائل مزعجة  ب رسالة إلكترونية  أ محادثات الفيديو 

2 إحدى المشكالت التي نواجهها عند البحث على اإلنترنت ......................... 
ب سهولة الوصول للمعلومة أ قلة المصادر مما يطيل وقت البحث  

د جميع المعلومات باإلنترنت صحيحة ج احتمالية وجود معلومات خطأ 
3 الرسائل غير المرغوب فيها التي تهدف للحصول على معلوماتك تعرف باسم .........................

د محادثات الفيديو  ج برامج التلفزيون  ب الرسائل المزعجة  أ المدونات الرقمية 
4 إحدى إيجابيات أدوات التكنولوجيا .........................

ب قضاء الكثير من الوقت أ االعتماد كليًّا على جوجل 
د مساعدة ذووي الهمم ج مشاهدة األشياء المزعجة 

5 يستخدم الرسم البياني في .........................
د عرض النتائج  ج تحليل النتائج  ب تفصيل النتائج  أ مقارنة النتائج 

6 أحد أضرار التواصل عبر اإلنترنت ......................... 
ب تعرُّض البيئة للتلوث أ اإلصابة باألمراض المعدية  

د تخزين المعلومات المختلفة ج سرقة المعلومات الشخصية 
7 تنصح أخاك الصغير عند استخدام اإلنترنت أن يستخدم .........................

ب محركات بحث مخصصة لألطفال أ الرسائل المزعجة 
د المواقع الضارة على شبكة اإلنترنت ج برامج الفيروسات  

8 نستفيد من اإلنترنت بشكل مباشر في .........................
ب  إنتاج السلع المختلفة أ زراعة جوز الهند 

د إصالح األرض الزراعية ج التواصل بين األفراد 
9 تستطيع على اإلنترنت البحث عن أكثر من كلمة في الوقت نفسه باستخدام الرمز .........................

د )%( ج )#(  ب )–(  أ )+( 
10 يجب علينا عند استخدام اإلنترنت ......................... 

ب نشر الصور الشخصية أ ذكـر مصادر المعلومات 
د عرض جميع المعلومات ج نشر المعلومات الغريبة 

11 قامت سلمى باستطالع رأي وتريد عرض البيانات في رسم بياني، فاألفضل استخدام .........................
ب برنامج الجداول المحاسبية  أ برنامج العروض التقديمية 

د برنامج معالج الكلمات ج أحد متصفحات اإلنترنت 
12 نحتاج عند تلقي رسالة تحذير من متصفح اإلنترنت أن نعرضها على .........................

د الطفل  ج المعلم  ب أفراد أجانب  أ شخص مجهول 
13 نحمي أنفسنا على اإلنترنت عن طريق ......................... 

ب قبول كل طلبات الصداقة   أ مشاركة البيانات مع الجميع 
د نشر كل الصور الشخصية ج التأكد من هوية اآلخرين 

14 يجب عليك استشارة معلمك أو أحد أفراد أسرتك قبل الدخول على .........................
ب المواقع اإللكترونية المعروفة  أ جميع المواقع المخصصة لألطفال 
د المواقع اإللكترونية المجهولة ج متصفحات اإلنترنت المخصصة لألطفال 

15 يجب عليك عند العثور على معلومات باإلنترنت أن .........................
ب تتجاهل المعلومات أ تحقق من أكثر من مصدر  

د تحدد المعلومات ج تفكر في مصطلحات البحث 

اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:

٣االختبار   
١٥
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٤االختبار   

1 يجب عليك قبل أن تعبر عن البيانات في رسم بياني أن تقوم بـ .........................
د حذفها ج استبدالها  ب تحليلها  أ مشاركتها 

2 أرسل شخص ما طلب صداقة لك على مواقع التواصل االجتماعي، يجب عليك .........................
د التأكد من هويته          ج حذف طلب الصداقة  ب تجاهل طلب الصداقة  أ غلق جهاز الكمبيوتر 

3  تعتبر شبكة اإلنترنت مهمة لنا ألنها .........................
د تقوم بالصناعة  ج تنشر الوعي  ب تقوم بالزراعة  أ تنقل البضائع 

4 معلومات وآراء شخصية تعبر عن صاحبها متاحة للقراءة والتنزيل في مختلف المواقع  هي .........................
د الرسائل النصية  ج محادثات الفيديو  ب البريد اإللكتروني  أ المقاالت المنشورة 

5 استخدام رمز )+( في عملية البحث يجعل النتائج .........................
د شبه موثوقة  ج أقل  ب شبه منعدمة  أ أكثر 

6 أداة التواصل األنسب لعقد لقاء مذاع لنجم مشهور هي .........................
د برنامج تلفزيوني  ج الرسائل النصية  ب بريد إلكتروني  أ  مقاالت رقمية 

7 يمكن للوالدين مراقبة أبنائهم عبر .........................
ب محركات البحث المخصصة لألطفال  أ جميع متصفحات اإلنترنت  
د المواقع اإللـكترونية مجهولة المصدر ج برامج الفيروسات المختلفة 

8  نستخدم المقابالت واستطالعات الرأي من أجل ......................... 
د عرض المعلومات   ج معالجة البيانات  ب جمع البيانات  أ مراجعة البيانات 

9 إحدى خطوات البحث على اإلنترنت .........................
ب فتح برنامج العروض التقديمية  أ فتح برنامج معالج الكلمات 

د غلق جهاز الكمبيوتر   ج تدوين مصادر البيانات   

10 أحد إيجابيات أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ......................... 
ب نشر المعلومات الشخصية  أ التنمر على زمالئك 

د اإلسراف في التكنولوجيا ج مساعدة ذوي الهمم 
11 نستطيع التواصل رقميًّا بالصوت والصورة من خالل .........................

د محادثات الفيديو ج الرسائل النصية  ب الكتب المطبوعة  أ المقاالت المنشورة 
12 يخزن جهاز الكمبيوتر الملفات المرسلة من اإلنترنت إليه تلقائيًّا في ملف .........................

د الرسائل المزعجة  ج مجلد المستندات  ب مجلد التنزيالت  أ مجلد الصور 
13 أحد أكثر البرامج شيوًعا في عمل الرسم البياني هو برنامج ......................... 

Photoshop د  Power point ج   Excel ب  Word أ
14 قضاء الكثير من الوقت دون حركة يؤدي إلى ......................... 

د النشاط            ج الذكاء  ب الفوز  أ الكسل 
15 رسائل تدعو إلعالنات زائفة في بريدك اإللكتروني تسمى .........................

Excel د  Spam ج ب مقاالت منشورة  أ بريًدا إلكترونيًّا 

١٥اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:
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ميذ
لتل

ح ا
سال

٥االختبار   

1 حذَّرت عالمة األحياء )أنيقا أواله( من خطورة بعض أنواع جوز الهند مستخدمة .........................
د التلفزيون المصري  ج شبكة اإلنترنت  ب الطائرات الخاصة  أ جهاز تحديد المواقع 

2 الطريقة األكثر شيوًعا في مشاركة البيانات ويتم فيها إرفاق الملفات هي .........................
د المقاالت الرقمية  ج البرامج التلفزيونية  ب البريد اإللكتروني  أ الرسائل النصية 

3 الرسائل التي قد تتضمن فيروسات أو روابط إلكترونية مجهولة تسمى .........................
ب الرسائل المزعجة أ رسائل البريد اإللكتروني 
د محادثات الفيديو  ج الرسائل النصية  

4 نحصل على نتائج بحث كثيرة على اإلنترنت عندما نستخدم كلمات.........................
د عربية  ج نادرة االستخدام  ب إنجليزية  أ عامة وشائعة 

5 نستطيع إيجاد المعلومة بطريقة سهلة وسريعة على اإلنترنت عن طريق البحث عنها في .........................
د محركات البحث ج المواقع المجهولة  ب الراديو  أ التلفزيون 

6 يجوز لنا اإلشارة Tag ألحد األشخاص على مواقع التواصل االجتماعي بعد أن ......................... 
د نستأذنه    ج نسرق بياناته الشخصية  ب نتنمر  أ نصوِّره بدون علمه 

7 تعتبر المعلومات هي نتائج معالجة .........................
د االستطالعات ج البريد اإللكتروني  ب البيانات  أ المدونات الرقمية 

8 الكلمات التي ترغب في استبعادها أثناء بحثك على اإلنترنت تضع قبلها الرمز .........................
د )$( ج )–(  ب )+(  أ )*( 

9 المواقع اإللكترونية المحظورة تنشر مواد .........................
د ُمضرة  ج متميزة  ب تعليمية  أ مفيدة 

10 تعتبر المواقع اإللكترونية المجهولة خطرًا ألنها تتسبب في ......................... 
د محاربة الفيروسات   ج سرقة البيانات  ب تعليم األطفال  أ نشر الوعي 

ل عند عمل األشكال البيانية استخدام برنامج ......................... 11 ُيفضَّ
د الجداول الحسابية ج عرض الفيديوهات  ب معالج الكلمات  أ العروض التقديمية 

12 اللقاءات التي تعرض على قنوات البث الفضائي واألرضي تسمى .........................
د المدونات الرقمية  ج الرسائل النصية  ب محادثات الفيديو  أ برامج التلفزيون 

13 يخبرك صديقك أنه شاهد مواد مزعجة على اإلنترنت؛ لذا تنصحه أن يخبر .........................
د والده  ج األطفال  ب أصدقاءه  أ الغرباء 

14 يفضل عند البحث عن جملة كاملة على اإلنترنت أن نستخدم الرمز .........................
د )##( ج ) )( (  ب )%%(  أ )//( 

15 كثرة المصادر التي تحتوي على الكثير من المعلومات على اإلنترنت تؤدي إلى .........................
ب إطالة وقت البحث  أ تقصير وقت البحث  

د فقدان الثقة بالمعلومة ج صعوبة الوصول للمصادر 

١٥اختر اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات التالية:
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ميذ
لتل

ح ا
سال

١ إجابة االختبار

٢ إجابة االختبار

٣ إجابة االختبار

3 شبكة اإلنترنت  2 شخًصا واحًدا   ١ معالجة  البيانات 

6 المتصفحات  5 موثوًقا فيه   4 االتصال والتأكد إذا كان هو من أرسل ذلك 

9 عنوان منزلك 8 المقابالت    7 المقاالت المنشورة 

١2 عرض البيانات ١١ ضمن عالمتي تنصيص " "   ١0 الكسل 

)   ( ١5 ١4 تنزيل فيروسات على جهازك بالخطأ  ١3 محادثات الفيديو 

3 تحديد المعلومات 2 أشخاص مجهولين  ١ المجالت العلمية المنشورة 

6 الرسائل النصية الفورية  5 استطالعات الرأي  4 الضغط على روابط مجهولة 

9 تحذرنا من المواقع والبرامج الضارة 8 البريد اإللكتروني  7 "حرائق الغابات" + أستراليا 

١2 األسهل في قراءة النتائج ١١ قضاء وقت كثير دون حركة  ١0 تحليل البيانات 

١5 البريد اإللكتروني ١4 التواصل بين األفراد   ١3 التأكد من هويته أوالً 

3 الرسائل المزعجة 2 احتمالية وجود معلومات خطأ  ١  رسالة إلكترونية 

6 سرقة المعلومات الشخصية 5 عرض النتائج  4 مساعدة ذووي الهمم 

)+( 9 8 التواصل بين األفراد  7 محركات بحث مخصصة لألطفال 

١2 المعلم ١١ برنامج الجداول المحاسبية  ١0 ذكر مصادر المعلومات 

١5 تتحقق من أكثر من مصدر ١4 المواقع اإللكترونية المجهولة  ١3 التأكد من هوية اآلخرين 



إجابات نماذج اختبارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
3

ميذ
لتل

ح ا
سال

٤ إجابة االختبار

٥ إجابة االختبار

3 تنشر الوعي 2 التأكد من هويته  ١ تحليلها 

6 برنامج تلفزيوني 5 أكثر  4 المقاالت المنشورة 

9 تدوين مصادر البيانات 8 جمع البيانات  7 محركات البحث المخصصة لألطفال 

١2 مجلد التنزيالت ١١ محادثات الفيديو  ١0 مساعدة ذووي الهمم 

Spam ١5 ١4 الكسل   Excel ١3

3 الرسائل المزعجة 2 البريد اإللكتروني  ١ شبكة اإلنترنت 

6 نستأذنه 5 محركات البحث  4 عامة وشائعة 

9 مضرة  )–( 8 7 البيانات 

١2 برامج التلفزيون ١١ الجداول الحسابية  ١0 سرقة البيانات 

١5 إطالة وقت البحث  )   ( ١4 ١3 والده 
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 مجع البيانات وحتليلها والتعبري عنها يف رسوم بيانية:   السابعالدرس 
 

ختلفة الرقمية هو مجع كل البيانات املتاحة حول موضوع معني من املصادر امل: مجع البيانات 

 .والورقية 

  التجارب -استطالعات الرأي  -السجالت والتقارير  -الكتب : بعض مصادر البيانات 

 

 

 

 

 

 .هي عملية مراجعة وتنظيم البيانات اليت مت مجعها وشرح معانيها  :حتليل البيانات 

 فيما تفيد عملية مجع البيانات وحتليلها ؟؟
ي وما قد حيدث يف املستقبل وبالتالي تساعد يف اختاذ القرار فيما تفيد يف اكتشاف ما حدث يف املاض

 .جيب فعله 

 

 

 

 

 

 

- :الرسم البياني 

بعد االنتهاء من حتليل املعلومات فالرسم البياني هو طريقة عرض البيانات واملعلومات واملقارنة 

 ( النوع األكثر شيوعا هو الرسم البياني العمودي . ) بينهم بوضوح 

 :استخدام الرسم البياني ألنه يفضل  

  األسهل يف قراء النتائج. 

  يقوم بتلخيص املعلومات والنتائج يف رسم توضيحي. 

  يوفر سهولة املقارنة بني نتائج التحليل. 

 .من املهم جدا التأكد من صحة املعلومات اليت جتمعها ودقتها * 

 .احرص دائما علي استخدام مصادر موثوقة * 

رج منها عند جتميع كم هائل من البيانات من األفضل أن تستخ* 

 . األمناط املتكررة لتتمكن من حتليلها

 . البحث عن جوانب حمددة هلذه البيانات* 



 16 

 عالسابتدريبات الدرس 

- : أكمل -

 ..............................، ............................... من مصادر البيانات  -1

 ..............................النوع األكثر شيوعا يف الرسم البياني هو  -2

 ..................من املهم التأكد من صحة البيانات ودقتها واستخدام مصادر  -3

 ...........مراجعة البيانات وتنظيمها وشرح معانيها بعد جتميعها هي عملية  -4

وبالتالي تساعدنا علي اختاذ ....................... ،........................ ليلها يف تفيد عملية مجع البيانات وحت -5

 .املناسب  اإلجراء

- :اختر اإلجابة الصحيحة  -

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )     .               مصادر مجع البيانات  -1

 (ة مصادر ورقي -مصادر رقمية )       . الكتب واملقاالت  -2

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )     . الوسائط املسموعة واملرئية  -3

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )   . التقارير واملنشورات علي املواقع املختلفة  -4

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )    . اجملالت العلمية واألحباث املنشورة  -5

 (مصادر ورقية  -مصادر رقمية )         .   الوثائق  -6
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 إعداد التقارير لنتائج األحباث:   الثامنالدرس 
 

( التقارير لنتائج األحباث ) عن املعلومات اليت مت التوصل إليها ( مثل علماء اآلثار ) يعلن الباحثون 

 :بطرق خمتلفة ومنها 

  ية وتكون هي مواقع الكرتونية بها العديد من املذكرات واآلراء الشخص: املدونات الرقمية

 .خاصة بشخص واحد فقط 

  هي نصوص منشورة الكرتونيا وحتتوي علي معلومات متاحة : املقاالت املنشورة الرقمية

 .للنشر والتنزيل 

  يتم فيها التواصل الكرتونيا بني عدة أشخاص ملشاركة : مواقع التواصل االجتماعي

 .املعلومات واآلراء واألفكار وتبادل الرسائل 

  حمادثة أو مقابلة بني طرفني لتبادل النقاش عن موضوع معني: املقابالت 

  هي برامج تعد تقارير وأحباث مصورة عن أمر ما يف شكل حوار ونقاش بني : برامج التليفزيون

 طرفني

 . حمادثات الفيديو والرسائل النصية : من الطرق األخرى ملشاركة املعلومات 

 

 

 

 

 

 الثامنتدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 ( )  .  يعلن الباحثون عن املعلومات اليت مت التوصل إليها يف اجلرائد فقط  -1

 ( )  . الطريقة األكثر شيوعا ملشاركة البيانات هي الربيد اإللكرتوني  -2

 ( )   .احملادثات النصية ومكاملات الفيديو تعترب من طرق مشاركة املعلومات  -3

 ( )     .مرفقة إلي الربيد اإللكرتوني ال ميكنك إضافة ملفات  -4

 ( )   .برامج التليفزيون وسيلة للتواصل وتبادل الرسائل بني أفراد العمل  -5

 ( )   .اجملالت العلمية املنشورة تعترب من املصادر الرقمية جلمع املعلومات  -6

يتم من خالله إرسال رسائل  الربيد اإللكرتونيالطريقة األكثر شيوعا ملشاركة البيانات هي 

 حيث ميكن أن تكتب بها تقرير قصري مرفقا مبلفات ذات صلهلشخص أو أكثر وكتابة تقارير 
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- :أكمل ما يأتي  -

 .صدقاء يتشاركوا فيها احلديث بالصوت والصورة طريقة تواصل بني األ............................  -1

 ............................إلرسال رسالة نصية حتتوي علي نتائج استطالع رأي عن ظاهرة ما نستخدم  -2

 .....................................لقاء حواري مع الالعب املصري حممد صالح يف قناة تليفزيونية يعترب  -3

 .....................................ئولني عن املدونة الشخصية اليت تعرب عن رأي صاحبها يكون عدد املس -4

 . تستخدم للتعبري عن أرائك الشخصية عرب االنرتنت ................................  -5
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 ستكشف النشطامل:  الدرس األول 

 

- :من مزايا شبكة االنرتنت * 

 املعلومات بطريقة سهلة وسريعة عن طريق البحث مبحرك البحث مثل حمرك البحث جوجل إجياد. 

  نشر الوعي بني األفراد. 

  التواصل بني األفراد. 

  -:خطوات البحث علي شبكة االنرتنت * 

  حدد املعلومات اليت رغب يف احلصول عليها. 

  مصطلحات للبحث أو كلمات أساسية فكر يف. 

  حتقق من البيانات من خالل البحث عنها يف أكثر من مصدر. 

  راجع املعلومات اليت توصلت إليها جيدا. 

  احرص علي ذكر وتدوين مصدر تلك املعلومات. 

 ما هي املشكالت اليت قد تواجهها أثناء البحث عرب االنرتنت ؟؟* 

 ري صحيحة أو آراء شخصية ومن مصادر غري موثوقة احتمالية العثور علي معلومات غ. 

  كثرة املصادر تؤدي لزيادة وقت البحث واجللوس كثريا علي االنرتنت. 

  صعوبة الوصول أحيانا إلي مصدر املعلومة. 

 [ أنيقا أواله ) عاملة األحياء * 

 حضرت إحدى املناسبات وتذوقت نوع غريب من اجلوز فقامت 

 من خالل االنرتنت وقرأت العديد من األحباث  بالبحث علي هذا النوع

 وقامت جبمع البيانات امليدانية الفعلية أي حتدثت مباشرة إلي 

 .السكان احملليني ومجعت منهم املعلومات 

 وتوصلت إلي أن هذا النوع من اجلوز يسبب مرض السرطان ثم قامت

 بعمل محالت توعية ومقاطع فيديو عرب شبكة االنرتنت للتحذير  

  .من اجلوز  من هذا النوع
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 (احملور الثاني ) األول تدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 (  )     .     شبكة االنرتنت ليست مهمة يف عصرنا احلالي  -1

 ( )   . البد من التحقق من املعلومات اليت نريدها من أكثر من مصدر  -2

تحدث إلي الناس بصورة مباشرة واحلصول علي املعلومات مجع البيانات امليدانية الفعلية أي ال -3

 ( )           . منهم 

 ( )    .مجيع املواقع علي شبكة االنرتنت بها معلومات موثوق فيها  -4

 ( ) . عند التوصل للمعلومات اليت تريدها يف حبثك جيب عليك مراجعتها أوال  -5

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

 .االنرتنت إجياد املعلومات بطريقة سهلة وسريعة ................ ............من  -1

 (ال شئ مما سبق  -عيوب  -مميزات  -سلبيات )  

 ....................................أولي خطوات البحث عرب شبكة االنرتنت  -2

 (مراجعة املعلومات  -حتديد املعلومات  -احلرص علي تدوين مصدر املعلومات ) 

 ...............................من املشكالت اليت ميكن أن تواجهها أثناء البحث عرب االنرتنت  -3

 (إجياد املعلومات بسهولة  -التفكري يف مصطلحات البحث  -صعوبة الوصول ملصدر املعلومة ) 

 ................. تعترب العاملة أنيقا أواله من علماء   -4

 (رياضيات ال -األحياء  -اآلثار ) 

 ..................عند اقتباسك لبعض اجلمل الشهرية لعامل يف جمال ما يف حبثك جيب عليك  -5

 (ال تذكر مصدر هذه اجلمل  -تقوم بتدوين مصدر هذه اجلمل  -تنسب اجلمل لنفسك ) 

  طلب منك معلمك بحث عن الفرق بين أجهزة االدخال واالخراج : رتب * 

 .ليت توصلت إليها مراجعة املعلومات ا -

 .كتابة اسم املقاالت واملصادر اليت حصلت عليها  -

 .حتديد املعلومات  -

 .التفكري يف مصطلحات البحث  -

 .التأكد من املعلومات اخلاصة ببحثك من خالل أكثر من مصدر  -
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 املخاطر املرتبطة بشبكة االنرتنت ووسائل احلماية منها :   الثانيالدرس 

 

- : االلكرتونية غري اآلمنة املواقع* 

 وهي املواقع اليت تهدف إلي سرقة بياناتك الشخصية ومعلوماتك 

  -بريدك االلكرتوني  -أو بهدف انتحال الشخصية مثل امسك 

 عنوانك  -كلمة املرور 

  .فيجب علينا عدم الضغط علي الروابط اليت ال نعرف حمتواها 

- :Spamالرسائل املزعجة * 

 ل غري املرغوب فيها واليت تهدف لإلعالن عن منتج ما أو وهي الرسائ

 احلصول علي معلومات منك وتصلك من عنوان بريد الكرتوني 

  .غري معروف وقد حتتوي علي فريوسات أو مواد غري آمنه أو غري أخالقية 

  أثناء استخدام االنرتنت ؟ إتباعهاما هي إجراءات األمان اليت جيب * 

 شخص الذي جتري معه حمادثة عرب االنرتنت التأكد من هوية ال.  

  حجب(block ) أي شخص غري لطيف ويتعامل بصورة سيئة. 

  عدم الضغط علي أي رابط ال تعرف حمتواه. 

  مغادرة أي موقع حيتوي علي معلومات غري آمنه أو غري أخالقية. 

  وكلمات السر مثل الصور والفيديو ال تشارك أحد ببياناتك الشخصية أو معلوماتك اخلاصة 

  فكر جيدا قبل تنزيل امللفات من االنرتنت خوفا من وجود فريوسات. 

- : Downloadتنزيل امللفات * 

وهو حتميل ملف من االنرتنت إلي جهاز الكمبيوتر اخلاص بك لكي تقوم بفتحه يف أي وقت تريد 

 .دون احلاجة لفتح االنرتنت مرة أخري 
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 (لثاني احملور ا) الثاني تدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 (  )     .    عملة ذات وجهني أحدهما إجيابي واآلخر سليباالنرتنت  -1

 ( )    .البد من استشارة والديك أو معلمك عند مشاركة بياناتك الشخصية  -2

 ( )     .من املهم احملافظة علي بياناتك اخلاصة وعدم إفشائها للغري  -3

 ( )     .إجراءات األمان أثناء االستخدام  إتباعرتنت عدم من خماطر االن -4

 ( )  .من وسائل احلماية من خماطر االنرتنت الضغط علي الروابط اليت جتهل حمتواها  -5

 ( )      .طرق التواصل عرب االنرتنت  إحدى blockيعد احلجب  -6

 ( )     .من خماطر االنرتنت استخدام اآلخرين بياناتك الشخصية  -7

 ( )      . عند حجب شخص ما فإنه ميكنه رؤية منشوراتك  -8

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

" اضغط هنا للحصول علي جائزة كبرية " أثناء تصفحك لالنرتنت وجدت رابطا إلكرتونيا عنوانه  -1

 ..............................عليك أن 

 (عدم الضغط علي الرابط  -إرسال الرابط لآلخرين  -الضغط علي الرابط ) 

 .....................عند حتميلك مللف ما من االنرتنت يسمي  -2

 (upload - download - spam) 

 ................يف بعض األحيان نتلقي رسائل تهدف لإلعالن عن منتج معني يطلق عليها  -3

 (sms -  رسائل مزعجة  -رسائل مرغوب فيها) 

 .من البيانات الشخصية ................................ ..........يعترب  -4

 (مجيع ما سبق  -رقم اهلاتف  -كلمة املرور  -االسم ) 

 .......................انتحال شخصية أحد األشخاص وافتعال املشاكل مع اآلخرين يعترب من  -5

 (اجيابيات االنرتنت  -وسائل التواصل  -سلبيات االنرتنت ) 

 ..........................ئل تدعو إلعالنات زائفة علي بريدك االلكرتوني رسا -6

 (الرسائل املزعجة  -البيانات الشخصية  -حتميل امللفات ) 

 ....................أرسل أحدهم طلب صداقة علي موقع الفيس بوك جيب عليك  -7

 (حذف طلب الصداقة  -التأكد من هوية املرسل  -غلق اجلهاز ) 

 ....................أرسل صديق لك ملف ما وتريد حفظه علي جهازك فأنت حباجه إلي  -8

 (املاسح الضوئي  -حجب الشخص  -تنزيل امللف ) 
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 .......................جيب أال تتواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي مع  -4

 ( شخص جمهول -صديق معروف لك  -زميل من مدرستك ) 

 ..............تصرف معك أحد األشخاص بطريقة سيئة عرب االنرتنت جيب عليك أن عندما ي -15

 (تطلب صداقته  -حتجبه ترحب به ) 

- ( :ب)ما يناسبه من العمود ( أ)قم بتوصيل من العمود  -

 ب أ

يتيح لك منع األشخاص غري مرغوب فيها من  blockاحلجب 

 التواصل معك واالطالع علي ملفك الشخصي

 التواصل مع أصدقائك وأفراد أسرتك قع االلكرتونية غري اآلمنة املوا

 الرسائل املزعجة وسرقة البيانات الشخصية اجيابيات االنرتنت

التأكد من هوية الشخص الذي جتري معه  خماطر االنرتنت

 حمادثة عرب االنرتنت

تك مواقع تهدف لسرقة بياناتك ومعلوما من وسائل احلماية من خماطر االنرتنت

 الشخصية 
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  استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة صحيحة:   الثالثالدرس 
 

 -: Tag اإلشارة *

هي اإلشارة إلي شخص وبالتالي حتديد هويته يف صورة أو منشور وميكن ألي شخص الدخول إلي 

 . ملفه الشخصي 

 تكنولوجيا ؟ استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح ؟نشر املعلومات علي االنرتنت ؟ أخالقيات استخدام ال* 

  جيب أخذ موافقة الشخص قبل اإلشارة إليه يف منشوراتك.  

  جيب أن حترص علي أن تكون املنشورات الئقة وال تضر بأحد. 

  وخترب ( أن تذكر مصدر املعلومات ) جيب عليك عند استخدامك ملعلومات ال ختصك

 .شخص آخر وملك له اآلخرين بأن هذه املعلومات خاصة ب

  جيب أال تتصفح املواقع احملظورة ألنها من املمكن أن تنشر مواد مضرة أو غري أخالقية. 

  جيب أن تستشري معلمك أو أحد أفراد أسرتك قبل الدخول ملوقع جديد. 

  جيب عليك احرتام القانون. 

 اآلثار االجيابية والسلبية ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت * 

 اإليجابيات

 .إمكانية اإلطالع علي األخبار بضغطه واحدة باملاوس ( 1

 .التواصل مع أصدقائي وأفراد أسرتي يف أي وقت وأي مكان ( 2

 .حتميل الصور والفيديوهات وامللفات علي جهازك الشخصي ( 3

 .مساعدة األشخاص ذوي اهلمم ( 4

 السلبيات

نولوجيا يؤدي لإلرهاق والكسل وإجهاد العني قضاء الكثري من الوقت يف استخدام التك( 1

 .والصداع

لكنه ال يعطي ) موقع جوجل من أكثر املواقع اليت نعتمد عليها يف احلصول علي املعلومات ( 2

 (دائما معلومات صحيحة 

 .االعتماد علي بعض املواقع اليت قد تقدم معلومات غري موثوقه ( 3
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 (ي احملور الثان) الثالث تدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 (  )  .  أحيانا يستخدم البعض أدوات تكنولوجيا املعلومات بطريقة غري أخالقية  -1

 ( )     .ألصدقائك ليس من الضروري أخذ موافقتهم  Tagقبل عمل  -2

 ( )   .جيب عليك أن حترص علي أن تكون منشوراتك مناسبة والئقة وال تضر أحد  -3

 ( )     .املعلومات بطريقة سهلة وسريعة  إجيادات االنرتنت من اجيابي -4

 ( )     .دائما ميدنا بنتائج حبث صحيحة  Googleحمرك البحث  -5

 ( )     .من خماطر االنرتنت استخدام اآلخرين بياناتك الشخصية  -6

   ( )  .جيب االعتماد كليا علي شبكة االنرتنت للحصول علي إجابات ألسئلتك كلها  -7

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

 ................. عند استخدامك ألدوات التكنولوجيا جيب أن نستخدمها بطريقة  من الضروري -1

 (غري صحيحة وأخالقية        -صحيحة وغري أخالقية          -صحيحة وأخالقية     ) 

 .موقع إلكرتوني جديد  معلمك قبل الدخول إلي.......................  جيب عليك أن  -2

 (ال تأخذ برأي        -تستشري        -تعارض    )  

ألنها تنشر معلومات ............... عند البحث علي معلومات علي االنرتنت جيب أال تدخل للمواقع  -3

 .غري دقيقة وغري أخالقية 

 (اآلمنة        -املوثوقة          -احملظورة    )    

 ..........................ات أدوات تكنولوجيا املعلومات من إجيابي -4

 (مساعدة األشخاص ذوي اهلمم        -الصداع        -الشعور دائما بالكسل   ) 

 .................. إلدراج املعلومات ضمن حماور حبثك جيب أن تكون معلومات  -5

 ( واضحة   غري    -موثوقة         -غري مرتبطة باملوضوع    )    

 ........................قضاء الكثري من الوقت يف استخدام التكنولوجيا يسبب  -6

 (نتائج إجيابية        -النشاط الدائم         -العني      إرهاق) 

 حدد نوع المواقف اآلتية هل هي من إيجابيات استخدام التكنولوجيا أم من السلبيات ؟  -

 .علن عن منتج معني تلقي رسائل مزعجة ت -1

 .التواصل مع أقاربي باخلارج صوت وصورة من خالل أحد التطبيقات  -2

 .الشعور باخلمول والكسل بسبب استخدامك للكمبيوتر  -3

 .مساعدة األشخاص ذوي اهلمم للقيام مبهامهم اليومية  -4

 .احلصول علي معلومات غري صحيحة من مدونة شخصية  -5

 . ملرور اخلاصة حبسابي علي أحد مواقع التواصل االجتماعي سرقة أحدهم لكلمة ا -6
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  كيفية البحث علي شبكة االنرتنت:   الرابعالدرس 
 

 .من خالل هذا الدرس سنتعرف علي كيفية استخدام متصفحات االنرتنت بطريقة آمنه وذكيه  

  -: Browserمتصفح االنرتنت * 

 .نرتنت لعرض صفحات الويب والتنقل بينها هو برنامج من خالله نستطيع الدخول إلي اال

   Internet Explorer - Google Chrome - Firefox:               مثل 

 

 

- :حمرك البحث * 

 .هو أحد املواقع اليت تقدم خدمة البحث عرب شبكة االنرتنت 

  Bing -  Googleمثل موقع 

- :كيفية البحث بطريقة آمنه * 

  يرسل تنبيهات ورسائل حتذيريه إذا وجد برنامج ضار أو فريوس أو  من اختيار متصفحالبد

 .عند حماولة الدخول إلي موقع غري آمن 

  يوجد متصفحات بها حمركات حبث ) لعمرك  املخصصةاحرص دائما علي تصفح املواقع

 .إلي أنها حتتوي علي تطبيق يتيح للوالدين مراقبة أطفاهلم  باإلضافة( خاصة باألطفال 

 أدوات املتصفح لعدم الضغط علي أي روابط غري الئقة أو غري آمنه  استخدم. 

- :كيفية البحث بطريقة ذكية * 

  اكتب مجال طويلة بدال من كلمة أو كلمتني للحصول علي نتائج أفضل. 

 حيوان اجلاكوار وكذلك توجد سيارة ماركة اجلاكوار عند البحث بكلمة : مثال 

حيوان " بإظهار معلومات عن احليوان والسيارة فاألفضل نكتب سيقوم حمرك البحث " اجلاكوار " 

 "اجلاكوار 

  لشمول حبثك الكلمات أو احلروف اليت تريدها )+( استخدم عالمة 

  لعدم مشول حبثك الكلمات أو احلروف اليت ال تريدها( -)استخدم عالمة 

  ن مجلة معينه كنت تبحث ع إذاحلصر نتائج البحث أو ) "  " ( استخدم عالمات التنصيص 

  من املمكن أن تبحث بالصور بدال من كتابة النصوص والكلمات 
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 (احملور الثاني ) الرابع تدريبات الدرس 

- ( :×)أو ( √)ضع عالمة  -

 (  )    .  من األفضل استخدام كلمات مفتاحيه يف البحث عرب االنرتنت  -1

 ( ) .ا لك فهذا يدل علي أن املوقع آمن إذا قمت بالدخول ملوقع ما وقام املتصفح بإرسال تنبيه -2

 ( )  .توجد بعض التطبيقات اليت تتيح للوالدين مراقبة أبنائهم أثناء استخدام االنرتنت  -3

 ( )       .احرص دائما علي تصفح املواقع املخصصة للكبار  -4

 ( ) .يفضل عند البحث عن شئ ما نكتب كلمة واحدة فقط لسرعة التوصل لنتائج البحث  -5

 ( )      .تصفح مواقع خمصصه لعمرك  اآلمنةمن طرق البحث  -6

 ( )     .من مميزات البحث عرب االنرتنت سرعة الوصول إلي املعلومات  -7

 ( )    .حلصر نتائج البحث اليت ترغب فيها "  " تستخدم عالميت التنصيص  -8

 ( )     .ال ضرر يف احلصول علي بيانات أحد زمالئك دون استئذانه  -4

 ( )    .يساعدنا اختيار كلمات البحث يف احلصول علي نتائج البحث املطلوبة  -15

 ( )     .ميكن أن تستخدم الصورة بدال من الكلمات يف عملية البحث  -11

  (  )    .وجود املقاالت بدون اسم املؤلف عرب االنرتنت جيعلها مصدر موثوق  -12

- :أختر اإلجابة الصحيحة  -

 ...............يفضل وضعها بني ( كم يبلغ طول نهر النيل ) عند البحث عن مجلة  -1

 (       ( -) عالمة         -)+ (       عالمة            -"  "     عالميت تنصيص  )   

 .....................يف حتديد املواقع نكتب  GPSعند البحث عن كيفية عمل نظام  -2

 (  GPSكيف يعمل نظام     -   GPS+نظام+يعمل+كيف  -  GPSم كيف يعمل نظا) " 

 ....................الستبعاد كلمة السيارة عند البحث عن حيوان اجلاكوار نكتب يف البحث   -3

 (مجيع ما سبق    /  اجلاكوار    + سيارة /  حيوان      -اجلاكوار /   سيارة     -اجلاكوار )  

 ................صور تشمل مثرتي التفاح والربتقال نكتب  إذا أردت البحث عن -4

 (ال شئ مما سبق  / التفاح والربتقال     /  الربتقال       + التفاح /    الربتقال   -التفاح) 

 ..................من احملتمل وجود فريوسات علي جهازك وذلك يف حالة  -5

حتميل ملفات من  -رك حبث خاص بعمرك استخدام حم -الضغط علي روابط غري معروفه ) 

 "  "   (البحث باستخدام عالميت التنصيص  -موقع آمن 

 .قبل الكلمات اليت ال تريد أن يشملها البحث ............  ميكن إضافة الرمز  -6

   (-        )      +      /        "    "     / 

 .دال من الكلمات باستخدام كامريا اهلاتف يف البحث ب................. ميكنك استخدام  -7

 (النصوص      -الصور       -الرموز    )    

 .من طرق البحث لألطفال عرب االنرتنت .................................... استخدام  -8

 (حمركات البحث لألطفال   -   اآلمنةاملواقع غري      -حمركات البحث للكبار    ) 
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